
هذا املنطق اّلذي نقلته عن ذاك احلزب و مسعته من ذاك الفرد اّلذي كنت أناقشه كأنّه ينطلق من  الشيخ :
ال خيفاكم أّن هذه القاعدة ليست و أظّن أنّه  " الغاية تربّر الوسيلة "قاعدة غري إسالمّية و هي اّليت تقول 

إسالمّية الغاية تربّر الوسيلة يعين مهما كانت الوسيلة خمالفة للّشريعة فيجوز اّختاذها ما دام ّأّا حتّقق غاية 
مقصودة و مشروعة فنحن نقول ال , كما أّن الغاية جيب أن تكون مشروعة كذلك الوسيلة جيب أن تكون 

ة على جارا املسلمة هذا ليس موافقا للّشرع كيف و ربّنا عّز وجّل يقول يف مشروعة , فاعتداء دولة مسلم
بينما هذه الّدعوة ال  (( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ))اآلية اّليت سبق ذكرها 

ليه ذا تتمّشى ال من قريب و ال من بعيد مع هذا النّص القرآين الكرمي , فأنا حاججت صاحبنا املشار إ
املنطق اإلسالمي فما اقتنع فاضطررت أن أوّجه إليه الّسؤال الّتايل و مع األسف خاب ظّين ألّين ظننت به أن 
يتجاوب معي يف عدم املوافقة على ما سيأيت ممّا سألته . قلت أنا أفهم من هذا اّلذي تقوله أنّه مثال لو 

  اعتدت .
  الّسالم عليكم . السائل :
الّسالم و رمحة اهللا و بركاته , فقلت له بناء على هذا املنطق لو اعتدت سوريّة على  و عليكم الشيخ :

الكويت على األردن على قاعدة إّن دولتني يصريوا دولة واحدة هذا مشروع ؟ شو رأيك تراه صوابا ؟ أو إن 
ن دولتني , شئت قلت له نعكس املوضوع لو اعتدى الكويت على سوريّة لتحقيق إنّه دولة واحدة أحسن م

أنا كنت أظّن أنّه راح يشوف األمر خطري جّدا أنّه نفتح باب االعتداء حبكم إيش ؟ الوحدة باملقاتلة و إذا 
خاب ظّين فعال فيقول نعم جيوز . هذه شريعة الغاب اّليت دائما حنن ننكرها على الكّفار هؤالء الذين ال 

ل باإلسالم جيعل املسلمني ينطلقون من القوانني الّشرعّية يف يعرتفون بالعدالة الّشرعّية فسبحان اهللا يعين اجله
  الوقت اّلذي حيكمون على احلّكام اّلذين حيكمون ذه القوانني بالكفر .

  سائل آ خر : اعتداء سوريّة على األردن أو األردن على سوريّة ؟
  سوريّة على األردن أو األردن على سوريّة , أنا نطقت خطأ ؟ الشيخ :
  خر : قلت الكويت على سوريّة . سائل آ

  . ...ما هو غريب عّنا , لكن لعّله الّسياق  الشيخ :
  . ...احلليب : يدّل 

  يدّل على أنّه خطأ لفظي , املهّم ألنّه هذا كالم خيالف الّشريعة بال شّك و ال ريب . الشيخ :
  ّمة ؟طّيب شيخنا يقولون إذا مل يكن هذا أسلوب فكيف يكون توحيد األ السائل :
  راح يكون إيش ؟ الشيخ :
هم يقولون إذا مل يكن هذا هو األسلوب الواجب املّتبع لتوحيد األّمة فكيف يكون األسلوب املّتبع  السائل :



  الّصحيح ؟
ّتبع ؟ موش معروف لديهم ما هو األسلوب بعد ؟! هذه مشكلة . األسلوب هو   الشيخ :

ّ
ما هو األسلوب امل
ن كلمة لنا مسّجلة مرارا هي الّتصفية و الّرتبية , لكن هم ال يؤمنون ا , و أنتم كما نقول حنن بإجياز عنوا

أظّن تفهمون إيش املقصود بالّتصفية و الّرتبية ؟ هذا هو األسلوب , أو األسلوب إّن املسلمني يقاتلوا 
إّمنا األسلوب هو بعضهم البعض من أجل أن حيّققوا الوحدة , لن حيّققوا الوحدة ذا األسلوب إطالقا , و 

نشر األفكار الّصحيحة اّليت جيتمع املسلمون حوهلا فيّتحدون فكرا و دولة أّما باملقاتلة و املعاداة و املشاحنة 
و البغضاء هذا ال حيّقق وحدة إطالقا , و هذا يؤّكد حينما أنت عدت إىل قولك أّم يقولون كذا بأّم 

  و هذا ليس من اإلسالم يف شيء . ربّر الوسيلة "" الغاية تينطلقون من القاعدة الكافرة 
سائل آخر : هم يقولون شيخنا حنن ال نطالب باحلاكم بأن نقاتله و لكن نطلب منه الّنصرة , فكيف هنا 

  قّرروا القتل ؟
  يا سدي اجلواب ممّا سبق أّم ال ينطلقون من علم نعم . الشيخ :
( يغزوكم بنو األصفر فيرمونكم بالطّير و ول حديث شيخنا أنت عندما أجبت على اهلاتف ح السائل :

إىل آخره قلت أنّه ليس بصحيح , هل لنا أن نعرف مثال يعين مرتبة أّن هذا احلديث موضوع  ) ...ترمونهم 
  أم ضعيف ؟

  ضعيف . الشيخ :
  طيب هل يوجد حديث يعين ذا املعىن أو شبيه باألوضاع احلالّية هذه ؟ السائل :
( بين يدي الّساعة فتن كقطع الّليل ما يوجد حديث , ما يوجد إّال األحاديث العاّمة الّلي ال .  الشيخ :

المظلم يصبح فيها الّرجل مؤمنا و يمسي كافرا و يمسي مؤمنا و يصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض 

 بعض طرقها فمثل هذه األحاديث تنطبق بعمومها على وضعنا احلاضر و خباّصة أّن يف من الّدنيا قليل )
ا اعتدت العراق على 

ّ
وصف الّناس يومئذ بأّن عقوهلم هباء و حيسبون أّم على شيء و ليسوا على شيء  مل

الكويت حتّمس الّشباب املسلم حتّمسا عجيبا جّدا للعراق مع أنّه شايفني أّن هذا اعتداء و بغي و مثال 
ياة ملن تنادي حّىت من بعض إخواننا الّسلفّيني و ال ح (( و إن طائفتان ))صادق لتطبيق اآلية الّسابقة 

جاهدنا م حّىت استقاموا معنا على الطّريق أنه حّىت يقتنعوا أّن هذا ال جيوز شرعا و هذا سببه يعود إىل 
أمرين اثنني ذكرت أحدمها آنفا و هو اجلهل باإلسالم , و الّشيء الثّاين و هذا يف احلقيقة له وزنه و هو أنّه 

مصدومني من هؤالء احلّكام اّلذين كانوا و ال يزالون ميشون يف ركب الكافر , فاملسلمون مستذّلون  املسلمني
فمجّرد ما مسعوا بشخص خرج على هذا الّنظام املتحّكم و املستحكم على املسلمني طارت عقوهلم من 



  . ورائهم أّما هذا موافق للّشرع أو غري موافق ال يفّكرون يف ذلك . اهللا املستعان
  جزاكم اهللا خريا . السائل :
  و إيّاكم . الشيخ :
شيخنا يعين فهمنا من بعض اإلخوة اّلذين استمعوا لبعض األشرطة أّنك قلت يف معرض جوابك  السائل :

على الّسؤال بالّنسبة إذا دعا العراق املسلمني للقتال فالواجب على املسلمني أن يلّبوا حسب ما مسعنا و نقل 
  ات إن شاء اهللا . فهل عندك تعليق بالّنسبة للوضع احلايل ؟لنا من إخوة ثق

  الوضع احلايل جيب على الّدول اإلسالمّية أن يقاتلوا مع العراق دول الكفر كّلها . الشيخ :
  حتت راية العراق ؟ السائل :
  ما انتبهت ألّول كالمي ؟ جيب على الّدول اإلسالمّية . الشيخ :
  نعم . السائل :
صيل هذا قلنا مرارا و الّليلة قلنا أيضا ال جيوز ألفراد املسلمني أن يقاتلوا مع العراق و كانت و تف الشيخ :

نصيحتنا للّشيخ علي بن احلاج حبضور بعض إخواننا نفس هذا الكالم , و نصحنا إخواننا أن ال يقاتلوا إالّ 
ألنّه مع األسف أكثرنا ما جّرب  مع دوهلم , ليس حتت نظام صّدام . أنتم اآلن بتعرفوا فكريّا موش عملّيا

احلياة العملّية يف اجلهاد و القتال . أظّن أّنكم تعلمون من اتفاق الّدول الكافرة على مقاتلة العراق أّن 
جنودها ليست بالّتعبري الّسوري و لو أنّه كان غريبا عليكم و لكن ستفهمونه أخريا جيوشها اجليش األمريكي 

" خليط عرفتم  " خليط مليط "هلولندي و العريب الّسوري و الّسعودي ما هي و الربيطاين و الفرنسي و ا
؟ و إّمنا كّل دولة هلا منطقتها , هلا صالحّياا و انطالقاا إىل آخره شو الّسبب ؟ هذا أمر منطقي  مليط "

ما اجليش العراقي جّدا الّسبب أّن كّل جيش له نظامه , له أسلوبه مع أّم كّلهم جيمعهم إيش ؟ الكفر . بين
اّلذي رّيب مع األسف الّشديد حتت نظام حزب البعث الكافر هذا ال يلتئم مع جيش آخر لدولة مسلمة و 
لو أّن هذه الّدولة املسلمة األخرى هي على عجرها و جبرها لكن قد تكون ليست متحكمة يف أفراد جيشها 

يش البعث , فلذلك ال يصّح ألفراد من املسلمني حتّكم البعث أو ما فيها االستعداد يف الفكر كما هو يف ج
من أّي شعب مسلم أن ينضّموا كأفراد إىل اجليش العراقي . هذا حنن ال جنيزه و إّمنا إذا كان هناك دولة 
مسلمة كالّدولة اجلزائريّة أو األردنّية أو غريها تنطلق ملساعدة العراق على أولئك الكّفار بوسائلها القتالّية و 

  ها ما يسّمى اليوم باجليش الّشعيب , هكذا جيب أقول أنا أّما كأفراد فال جيوز .يكون مع
بس يا شيخ تقول الّدولة املسلمة تساند العراق تقاتل جبيشها , فأنت تنظّم هلذا اجليش حبسب  السائل :

  وجودك يف املكان يف الّدولة إّيل هي يعين ؟
  أي نعم . الشيخ :



ميكن أن تكون نعلم أنّه ال توجد دولة ترفع راية اإلسالم يعين أو قانوا حّىت طّيب هذه الّدولة  السائل :
  العسكري يعين ما يتقابل .

هذا جوابه أخي معروف بارك اهللا فيك, اآلن يعين املسلمون بني شّرين و أظّن فيما سبق من كالمنا  الشيخ :
ني اليوم إّال بأن تكون العاقبة إّما للكّفار إن مل يكن واضحا من قبل فهو واضح , و هو أنّه ال حيلة للمسلم

األمريكان و الربيطان و من معهم أو تكون العاقبة للجيش العراقي و من قد يكون معهم من الّدول 
  اإلسالمّية , ماشي إىل هنا ؟ طّيب , فاآلن نقول أّي الّشرّين أخطر على املسلمني .

  ال شّك خطر الكفر و حلفه . السائل :
ذا هو , و لذلك من باب دفع الّشّر األكرب بالّشّر األصغر جيب أن ال نتعّمق يف الّتفكري اّلذي ه الشيخ :

  هو واقع مع األسف ممّا أنت ذكرته , واضح ؟
  نعم بارك اهللا فيك .  السائل :
  هذا هو اجلواب . الشيخ :

ال ألن يدخلوا العراق سائل آخر : شيخنا بعض اإلخوة حول املوضوع هذا , اإلخوة اّلذين فسحوا هلم ا
درّبوهم تدريب خاّص يعين هم اّلذين جاؤوا من اخلارج و ما أخرجوهم ال على احلدود العراقّية إّيل هي بني 
الكويت و العراق مع العدو و ال مع احلدود الّسعوديّة العراقّية بل خّلوهم على احلراسة على املستودعات و 

  املعسكرات إّيل داخل بغداد .
  كوّيس .  : الشيخ

  احلليب : شيخنا كنتم ذكرمت من قبل أّن قضّية الرّاية ال تشرتط يف دفع الّصائل .
  أي نعم . الشيخ :

  احلليب : هذه أيضا مهّمة .
  أبو ليلى : معىن الّصائل شيخنا ؟

بال شّك خري من  يعين كواقعنا حنن اليوم , دولة أردنّية على حدود الّدولة اليهوديّة , فالّدولة األردنّية الشيخ :
بعض الّدول األخرى من حيث أّن اإلسالم فيه ظاهر إىل حّد كبري , فليس من املنطق الّشرعي مطلقا أنّنا إذا 
هومجنا يف عقر دارنا من اليهود أنّنا نقعد نفّكر إّن هذه الّدولة ما رفعت راية اجلهاد , ما رفعت راية ال إهللا 

  إالّ اهللا .
  . الّسالم عليكم السائل :
و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته , فهنا جيب أن ينفر املسلمون مجيعا و ينبغي أن نغّض الّنظر  الشيخ :

  مؤقّتا عن الّشرط اّلذي تعرفه و ذكرته , واضح ؟



  سائل آخر : واضح , بارك اهللا فيكم .
  و جزاك اهللا خريا . الشيخ :
بعض العاّمة أن يصوموا أمام قصور احلّكام , كي يلّبوا هلم  بارك اهللا فيك , هل جيوز للعاّمة أو السائل :

  بعض الطّلبات ؟
  أن يصوموا عن الطّعام ؟ الشيخ :
  . ...يصوموا عن الطّعام و يستنكروا و يقفوا أمام القصور حّىت  السائل :
بشيء ما  ال. هذه عادة أجنبّية كافرة ال جيوز للمسلم أن يّتخذوها وسيلة إلظهار عدم رضاهم الشيخ :

( ومن تشّبه يصدر من قبل الّدولة , و جيب أن نستحضر ذه املناسبة قوله عليه الّسالم يف حديثه املعروف 

و أحاديث كثرية و كثرية جّدا جاءت كالّتفصيل هلذا احلديث امل و من تشّبه بقوم فهو  بقوم فهو منهم )
قوله عليه  ( من تشّبه بقوم فهو منهم )هلذا احلديث منهم , من تلك األحاديث اّليت ميكن أن تعترب تفصيال 

( صّلوا في نعالكم و خفافكم و ,  ( صّلوا في نعالكم و خفافكم و خالفوا اليهود )الّصالة و الّسالم 

, و أغرب من هذا أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كان راجعا من غزوة فمّروا بأشجار من  خالفوا اليهود )
( يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط  ملشركون يعّلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الّصحابة الّسدر كان ا

فقال عليه الّصالة  ( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط )كلمة قالوها   كما لهم ذات أنواط )
إالها كما لهم  ( اهللا أكبر إنّها السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لناوالّسالم مستنكرا 

انظروا الفرق بني املقولتني أولئك يقولون اجعل لنا إهلا نعبده من دون اهللا أّما أصحاب الّرسول اجعل  آلهة )
لنا شجرة ذات أنواط كما هلم ذات أنواط , شّتان بني املقولتني تلك هلا عالقة بالعقيدة بل بالعبادة بالّتوحيد 

( اجعل لنا ذات رب اجعل لنا إالها كما هلم آهلة , و قول بعض الّصحابة و ما ينايف الّتوحيد من الّشرك األك

ليس هلا عالقة ال بالعقيدة و ال بالفقه و إّمنا هلا عالقة ممكن نسّميه ببعض  أنواط كما لهم ذات أنواط )
دمها عن الّنواحي االجتماعّية , فما رضي الّرسول عليه الّسالم هذا الّتشبيه و إن كان املوضوع منفّك أح

اآلخر كّل اإلنفكاك فأنكر عليهم أّم قالوا كما هلم ذات أنواط فهذا احلديث يؤّكد أّن املسلمني جيب أن 
يكونوا هلم شخصّية مستقّلة متاما عن الكافرين ليس فقط باطنا بل و ظاهرا أيضا فلهم شخصّية متمّيزة عن 

ه هو يشبه متاما حلق الّرأس، يف بعض الّطرق شخصّيات األمم أو الشعوب الكافرة ، فتجويع املسلم لنفس
الّصوفّية كان املسلم إذا انتمى إىل شيخ له طريق فليظهر له خضوعه الّتام املتمّثل يف قوهلم أعين الّصوفّية املريد 

(( قل هذه بني يدي الّشيخ كاملّيت بني يدي الغاسل , حتقيقا هلذا االستسالم األعمى املخالف لقوله تعاىل 

يعلنون عن ذلك املبدأ املخالف للبصرية بأن يأمروا  أدعو إلى اهللا على بصيرة أنا و من اتّبعني )) سبيلي



املنتمي إىل الطّريق بأن حيلق رأسه . فنحن نعلم أّن حلق الّرأس هو عبادة و طاعة هللا عّز وجّل يف بعض 
أّما يف  لقوه كّله أو دعوه كّله )( احاألماكن و هو أمر جائز يف غري تلك األماكن كما قال عليه الّسالم 

( الّلهّم و الّرسول عليه الّسالم كما جاء يف الّصحيحني قال  (( محّلقين رؤوسكم و مقّصرين ))احلّج 

اغفر للمحّلقين , الّلهّم اغفر للمحّلقين , الّلهّم اغفر للمحّلقين , قالوا يا رسول اهللا و المقّصرين ؟ 

ا   قال و المقّصرين )
ّ
كان احللق عبادة و منسكا من مناسك احلّج ال جيوز شرعا نقله إىل مناسبة فإذا مل

أخرى كما اّختذ ذلك الّصوفّية أو بعض مشائخ الّصوفّية طريقة و منهجا هلم على ما شرحت آنفا . ذلك 
لّيل بالّنهار الّصيام , الّصيام طاعة هللا عّز وجّل له نظامه و له شروطه و أركانه لو أّن املسلم أراد أن يواصل ال

( ال تواصلوا فإن كان و البّد فمن الّسحور إلى لكان عاصيا ألّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال 

فمواصلة الّصيام اّلذي هو طاعة و عبادة هللا ال جيوز فكيف جيوز يف شريعة اهللا أن يضرب عن  الّسحور )
ار فهنا خمالفتان املخالفة األوىل ما كّنا ندندن حوهلا وهو الطّعام و يواصل الّليل و الّنهار اتّباعا لطريقة الكفّ 

الّتشّبه بالكّفار و املخالفة األخرى أنّنا سّننا ألنفسنا مواصلة اإلمساك عن الّطعام حيث ال جيوز يف العبادة 
  فضال أن ال جيوز يف غري العبادة نعم .

جريدة أمس أو قبله تدعو بعض اجلماعات  احلليب : شيخنا مبناسبة هذا الّسؤال يذّكرين بشيء قرأته يف
اإلسالمّية بعض سّكان إحدى املدن يف هذا البلد أن يصوموا يف يوم كذا و حيملوا املشاعل و يصعدوا 

  ال . ...السطوح بنّية استلهام الّنصر أو شيء من هذا 
  عجيب ! الشيخ :

  . ...احلليب : أي نعم , حيملوا املشاعل إىل 
  س الّصيام هذا املزعوم , لكن مشاعل إيش ؟ أنا مسعت ب الشيخ :

  احلليب : هذا جريدة أمس , قال حيملون املشاعل و يقفون على األسطحة يدعون اهللا بالّنصر و كذا .
  عفوا , الّداعي إىل هذا مجاعة إسالمّية ؟ السائل :

  احلليب : أي طبعا مجاعة إسالمّية .
  سائل آخر : هذا تقليد للّنصارى .

  أي نعم .احلليب : 
هو هذا , و اهللا غريبة هذه , أنا مسعت صيام و شفناه يف بعض املساجد لكن ذا الوصف أيضا ,  الشيخ :

اهللا أكرب , هذا يا إخواننا هو دليل ملا قلنا و نقوله دائما أّن املسلمني اليوم ينطلقون جبهل , ال ينطلقون مع 
الّشيء ال يعطيه , وهلذا نقول البّد من الّتصفية و الّرتبية ,  أحكام الّدين ألّم جيهلون أحكام الّدين و فاقد



  البّد من الّتعّلم للعلم الّصحيح و الّرتبية على هذا العلم الّصحيح و إالّ لن تقوم للمسلمني قائمة .
 احلليب : شيخنا أيضا فيه إشكال يطرحه البعض يف ظّل هذه الظّروف األليمة اّليت يشعر ا املسلمون كّلهم

حقيقة , يقول بعض اإلخوة اّلذين نظّن فيهم خريا و الّسداد لكن غمرة العواطف قد تنسي أحيانا بعض 
احلّق , يقولون ماذا فعل املنهج الّسلفي و الّتصفية و الّرتبية اّليت دعا الشيخ إليها أكثر من مخسني عاما يف 

  . ...سالمي و كذا و كذا ظّل هذه الّظروف و ماذا قّدمت للواقع اإلسالمي و للّشارع اإل
  ما شاء اهللا . الشيخ :

احلليب : إىل آخر هذا الكالم , فأجبناهم يعين إجابة تليق باحلال لكن حّبذا لو نسمع كالم شيخنا يف هذا  
.  

  و اهللا أنا أخجل أن أتكّلم يف هذا الّصدد. الشيخ :
  احلليب : ألّن هذا شيخنا شيء عاّم يعين .

  مع األسف . الشيخ :
  حلليب : اهللا املستعان .ا

ال أنت على كّل حال تعرف , وإذا كان و ال بّد فلتتحّدث لكن أنا أقول سبحان اهللا أّن هؤالء  الشيخ :
( الّناس يعين إخواننا بال شّك مسلمون ولكّنهم قوم ال يعلمون , ال يرجعون إىل أصول الّشريعة و قواعدها 

تم بهما كتاب اهللا و سّنتي و لن يتفّرقا حّتى يردا علّي تركتم فيكم أمرين لن تضّلوا ما إن تمّسك

هؤالء ما أدري هل هم يعين جيهلون أم هم يتجاهلون ؟ هناك حقائق مّرة مؤسفة يعلمها كّل  الحوض )
اإلسالم اليوم هو غري ذاك اإلسالم يف ذاك اليوم األّول األنور و إلن جادل  املسلمني املثّقفني خالصتها أن ّ

ه احلقيقة املّرة فإنّنا نذّكره هل كان لذاك اإلسالم يف اليوم األّول مفاهيم متعّددة و رسول اهللا جاهل يف هذ
صّلى اهللا عليه و سّلم بني ظهرانيهم أم كان له مفهوم واحد ؟ ال شّك سيكون اجلواب ليس هناك إّال ما 

األمر كذلك اليوم هل األمر كما   يقّدمه الّرسول عليه الّسالم إىل أصحابه الكرام , يعود السؤال نفسه هل
كان يف ذلك اليوم يف هذا اليوم ؟ أم اإلسالم له مفاهيم عديدة و كثرية ؟ أظّن أيضا أّن اجلواب سيكون 
مطابقا للواقع أال و هو أّن لإلسالم مفاهيم كثرية و عديدة يكفي أّن هناك ثالثة مذاهب يف العقيدة جنملها 

و مذهب املاتريديّة و مذهب األشاعرة هذا يف العقيدة و عندنا مذاهب ال مبذهب أهل احلديث أهل الّسّنة 
تقولوا أربعة قولوا أربعني و أكثر يف املذاهب الفقهّية ألنّنا مثال أنا ال أستطيع أن أقول إّن أهل الّسّنة و 

ا سواهم من الفرق اجلماعة يف الّتعبري العصري اّلذين ميثّلهم املذاهب األربعة إّن هؤالء فقط املسلمون و م
األخرى و إن كانت ضاّلة عندنا لكّننا ما نستطيع أن نصرّح بإخراجهم من دائرة اإلسالم مثال الزّيديّة 
اليمانّية ما نقول هؤالء ليسوا مسلمني لكن ليسوا على منهج الّسّنة اّليت كان عليها الّسلف الّصاحل , كذلك 



 سلطنة عمان و غريها يف اجلزائر يوجد منهم قسم كبري جّدا هؤالء مثال ننتقل إىل اإلباضّية اّلذين هم اآلن يف
ما خنرجهم أيضا من دائرة اإلسالم و قل عن اإلمامّية و عن الّشيعة و و إىل آخره , فاملذاهب الفقهّية أكثر 

بويّة و جنمعها ممّا هي معروفة اليوم عندنا ّمث إذا انتقلنا من املذاهب الفقهّية إىل املذاهب الّسلوكّية أو الرتّ 
بكلمة الّصوفّية أي الطّرق فحّدث عنها و ال حرج و خباّصة بأّم يصّرحون أو على األقّل بعضهم يقول 
الطّرق املوصلة إىل اهللا هي بعدد أنفاس اخلالئق , هي بعدد أنفاس اخلالئق هذا هو اإلسالم اليوم و ال نريد 

  "من يقول أن نذّكر أنّ  يف املسلمني اليوم من يقول أّن 
  و ما اهللا إالّ راهب يف كنيسة شو قال يف األّول ؟

  احلليب : و ما الكلب و اخلنزير .
   الشيخ :

وما الكلب و اخلنزير إّال إهلنا *** و ما اهللا إّال راهب يف كنيسة فيه من يقول اليوم هذا مسلم . و ال نطيل 
لّسّنة و اجلماعة , أهل الّسّنة و اجلماعة و أعين الكالم و لكن حسيب أن أقول اليوم أكثر املسلمني من أهل ا

ما أقول يعين من املذاهب األربعة اليوم من يقولون دون أن يسألوا و لئن سئلوا أجابوا مبا يقولون دون أن 
يسألوا اهللا يف كّل مكان , اهللا موجود يف كّل الوجود . هؤالء اّلذين يسألون هذا الّسؤال هم إّما جهلة أو 

و كما يقال أحالمها مّر , نضطّر مع األسف الّشديد أن نقول اآلن جوابا عن سؤالك ماذا فعل  متجاهلون
األلباين و طبعا يعين ما يقصدون األلباين وحده هو و من جّر جمراه و سار مسريته إىل آخره , ماذا قّدموا 

يل يعين نقابلهم باملثل كّل من للمسلمني ؟ ماذا ماذا إىل آخره . حنن جوابنا أّوال جديل و ثانيا علمي , جد
  يقول فالن و فالن وفالن نقول له و ماذا فعل فالن و فالن ؟

  احلليب : غريه .
آه ، غريه , ماذا فعلوا لرجل الّشارع بالّتعبري األورويب أيضا هذا , هذا تعبري أورويب حنن ما نستحّبه  الشيخ :

هذا ال قيمة له يف اإلسالم , أّما عند األوروبّيني بيهّمهم ألن  أبدا ألنّه رجل الّشارع عندنا يعين الفكر العاّم و
لذلك حنن ال نقول  ...الربملان , الربملان قائم على ماذا ؟ على الفكر العام . شوف الّناس كيف يفّكروا 

قرن من قولتهم هذا إّال تذكريا ّمث تنفريا لكّننا نقول ماذا قّدموا للمسلمني ؟ احلزب الفالين صار له قرابة 
الّزمان و احلزب الثّاين صار له قرابة نصف قرن من الّزمان , ماذا قّدموا بتعبريهم املستنكر عندنا لرجل الّشارع 
؟ ما قّدموا سوى رغوة صابون , رغوة الّصابون فقاعات فارغة بدليل يضّل أحدهم ال يدري معبوده أين هو 

ن اهللا ؟ قّف شعر بدم قالوا هذا سؤال أعوذ باهللا هذا ما و لئن سئل بسؤال الّرسول عليه الّسالم للجارية أي
بيجوز , و هم جيهلون أّن الّنّيب اّلذي ال تصّح شهادة املسلم هللا بالوحدانّية إّال إذا قرن معها شهادته للنّيب 

إذا وّجهت  صّلى اهللا عليه و سّلم بالّنبّوة و الّرسالة , هو اّلذي سّن للمسلمني هذه الكلمة أين اهللا ؟ فأنت



إليهم هذا الّسؤال قالوا لقد قّف شعري ممّا قلت إيش هذا الّسؤال ؟ ألنّه جيهل أّن الّرسول قال هذه الكلمة 
و لو أردنا أن نعاملهم حسب لفظهم لعاملناهم باملذهب احلنفي , املذهب احلنفي له خاصّية على املذاهب 

يتكّلم بكلمة الكفر خالص هذا كفر . أّما هل يعرف األخرى وهو واسع اخلطو يف الّتكفري جمّرد ما مسلم 
أّا كلمة كفر أو ال يعرف ؟ ما يدخلون يف الّتفاصيل , هل قصد أم مل يقصد ؟ ما يدخلون يف الّتفاصيل 
قلت لعاملناهم باملذهب احلنفي , لكن ال . حنن حِنيفّيون و لسنا حَنفّيون , ملاذا ؟ ألنّنا سنقول هلذا القائل 

كر على الّرسول و ال تدري يا مسكني . لو أّنك أنكرت علّي أنا لفظا صدر مّين مل أكن متّبعا أنت تستن
فيه لنّيب لكان األمر سهال جّدا ألّن أنا أتكّلم بألفاظ كثرية و كثريا ما أعرتف فورا كما مسعتم آنفا أّن هذا 

إلسالم , فاآلن مجاهري املسلمني لفظ خطأ , لكن أنت تنكر على الّرسول عليه الّسالم و هذا لبعدك عن ا
يقولون اهللا موجود يف كّل مكان , ماذا فعل األلباين و أمثاله ؟ ال يعلمون ماذا فعل ألّم بعيدون عن 
احلرص على معرفة اإلسالم اّلذي أنزله اهللا على قلب حمّمد عليه الّصالة و الّسالم , أي فهو يدعو إىل تفّهم 

فنا الّصاحل , سلفنا الّصاحل و من هذا الّسلف اجليل األّول اّلذي ترّىب على اإلسالم على ما كان عليه سل
يدّي الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم والّذي يف تعبري العصر احلاضر و ال أرى حرجا منه خترّج من مدرسة الّنّيب 

ول رّب العاملني يف القرآن صّلى اهللا عليه و سّلم . كانوا يقولون حّىت اجلارية راعية الغنم كانت تقول كما يق
(( أأمنتم من في الّسماء أن يخسف أم أأمنتم من يف كّل مكان ؟ ال قال  (( أأمنتم من في الّسماء ))

 بكم األرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من الّسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلومن كيف نذير ))
ا الّرسول عليه الّسالم سأهل

ّ
ا أين اهللا ؟ قالت اهللا يف الّسماء , اليوم اسأل هؤالء اّلذين فاجلارية راعية الغنم مل

يقولون ماذا قّدم األلباين و بقّية كالم عرفتموه . قّدم أنّه حاول ذا نصف القرن من الّزمان أن يقّدم 
ثان للمسلمني العقيدة الّصحيحة اّليت كان عليها عليها سلفنا الّصاحل و احلديث طويل يف هذا ننتقل إىل نوع 

, كّل املسلمني على اختالف حزبّيام و تكّتالم و مذاهبهم و سلوكهم و و إىل آخره كّلهم يتّفقون أّن 
سّنة الّرسول عليه الّسالم قسمان , صحيح و غري صحيح , صحيح و ضعيف ّمث خيتلفون يف طريقة متييز 

يح من الّضعيف هو الّرجوع إىل علم الّصحيح من الّضعيف فكّل املسلمني يقولون طريق متييز احلديث الّصح
يعرف بعلم احلديث أو علم مصطلح احلديث و يضّم إليه علم اجلرح و الّتعديل , كّل املسلمني هكذا 
يقولون و احلمد هللا لكن لعّل هؤالء اّلذين ينقمون علينا أنّنا ال نرفع أصواتنا بإثارة عواطف اجلماهري ّمث 

فنقول حنن مع هؤالء املسلمني يف أّن متييز الّسّنة الّصحيحة من الّضعيفة سرعان ما تنطفي ما نفعل فعلهم , 
هو بالّرجوع إىل علم احلديث و قواعده , فأقول هؤالء اّلذين يسألون هذا الّسؤال جيهلون أّن فيمن يشهدون 

فة الّصحيح و أنّه من املسلمني و قد يكون من املتعّبدين من املكثرين من الّنوافل يقولون ال الطّريق ملعر 
الّضعيف من احلديث ليس هذا هو الّطريق و إّمنا الّطريق هو طريق الكشف , طريق الكشف , أظّن ما فيكم 



واحد جيهل ما هو طريق الكشف فكّلكم يعلم و قد يكون اجلهل ببعض العلم هو العلم . الكشف هو أّن 
ظالمة على ظالم بأن يلقي رأسه بني ركبتيه  اإلنسان يغّمض عيونه و يطفئ نوره و يزيد املكان اّلذي هو فيه

مغمضا عينيه مطفئا الّنور املاّدي هذا ّمث يراقب و ينتظر ماذا ينزل عليه من الوحي اّلذي يصّرحون بألسنتهم 
أنّه ال وحي بعد رسول اهللا و لكن يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم ألّم يسّمون هذا الوحي باإلهلام و 

ينزل اإلهلام عليه إّن هذا احلديث صحيح أم ال ؟ و لذلك كثريا ما يقولون هذا احلديث و إن   هو ينتظر أنّه
كان ما صّح عند علماء احلديث فقد صّح عندنا كشفا هذا و أمثاله جيهلون هذه احلقيقة املرّة أّا توجد يف 

اذهم طريقا كيفّيا هوائّيا ال مجاعات و مشائخ و يصّلون و يصومون و لكّنهم خرجوا عن دائرة اإلسالم باختّ 
ضوابط له , تستطيع أنت أن تسأل من يشتغل باحلديث ملاذا هذا احلديث صحيح ؟ اجلواب امل اّلذي 
ال حيتاج إىل تفصيل ألنّه يا أخي رواه البخاري و مسلم . اجلواب الّتفصيلي هل أنت درست علم املصطلح 

هللا , هذا إسناده من كذا إىل كذا كّل رجاله ثقات و عدول  و ؟ رجال اجلرح و الّتعديل إىل آخره ؟ إي و ا
ما فيه انقطاع و ما فيه إرسال إىل آخره . و إذا قيل هذا احلديث ضعيف ليش ضعيف ؟ و اهللا ضّعفه اإلمام 
البخاري مثال هذا كالم جممل , تفصيلها يف سنده فالن ابن هليعة مثال و هذا رجل فاضل و عامل لكن كان 

فظ أّما إذا سألت اّلذي قال لك تلك الكلمة اخلطرية هذا احلديث و إن كان ضعيفا عند علماء سّيئ احل
احلديث فقد صّح عندنا كشفا كيف بّدو يقنعك ؟ بيقول لك أنت يا أخي ادخل يف الطّريق حّىت تصري مثل 

ال يشتغلون بالعلم  حكايتنا و حينئذ من ذاق عرف . هذا كّله موجود يف العامل اإلسالمي و هؤالء اّلذين
الّشرعي ال يعلمون هذا الواقع ّمث ينكرون أمهّية تصفية اإلسالم من العقائد الّسّيئة املخالفة لشريعة اإلسالم 
األوىل و ال يهتّمون بتصفية هذا اإلسالم من األحاديث الّضعيفة و املوضوعة , فماذا فعل األلباين و أمثاله ؟ 

ك يف الّتصّوف احنرافات خطرية جّدا تتعّلق بالعقيدة و تتعّلق بالعبادة و تتعّلق إّم قوم ال يعلمون . ّمث هنا
  ( من صام الّدهر فال صام و ال أفطر )بالّسلوك فكثري منهم من يصوم الّدهر و احلديث الّصحيح يقول 

ساجد ليلة اجلمعة كثري من هؤالء الّشباب اّلذين يقولون ماذا فعل األلباين و أمثاله يتعّبدون جيتمعون يف امل
إّم  ( ال تختّصوا ليلة الجمعة بقيام و ال نهارها بصيام )حييوا و رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يقول 

قوم جيهلون . ماذا فعل األلباين ما عرفوا ماذا فعل ألّم ال يريدون أن يفعلوا و أن يعلموا , فماذا يقول 
(( و إّما بنعمة ما هو أمر مستحسن عادة و لكن كما قال تعاىل اإلنسان و هو يتحّدث عّم يفعل و هذا 

و خباّصة إذا جاء سؤال حمرج كهذا فجوابنا أنّنا حنن حناول أن نعود بأنفسنا أّوال ّمث بغرينا  رّبك فحّدث ))
هذا ثانيا إىل ما كان عليه الّسلف األّول من الفهم الّصحيح لإلسالم مبا فيه من عقائد و أحكام و سلوك و 

ال ميكن إّال بوضع نظام ملعرفة الّصحيح من الّضعيف من األحاديث و حنن على هذا ماضون و نسأل اهللا 



أّما اآلخرون فقد أشبعوا  (( و ال يكّلف اهللا نفسا إّال وسعها ))عّز و جّل أن يتقّبل مّنا عملنا هذا املتواضع 
مكانك  " يعين ما فيه تقّدم إطالقا , "مكانك راوح  األّمة صياحا و زعاقا ّمث تعبريا على الّنظام العسكري "

  راوح " ال تقّدموا علما و ال تقّدموا سلوكا سوى صياحا و زعاقا و اهللا املستعان .
احلليب : قال إنّه يف مقال يف جريدة إجنليزيّة و أمريكّية قبل سنة و نصف قالوا بتتحّدث عن خطط أمريكا 

هذه القّوة إىل قّوة إسالمّية أو شيئا من هذا , فأقول حّبذا لو طلبنا منه  للقضاء على العراق خشية أن تنقلب
  أن يرتجم هذا املقال و نقرأه على أستاذنا .

  الّسالم عليكم . السائل :
  و عليكم الّسالم . الشيخ :
د شيخنا أنا مرسل من شباب أهل بغداد , هناك سؤال حييك يف صدورهم و ال جيدون له جوابا عن السائل :

علماء بغداد , الّسؤال هو هل البقاء يف بالد املعصية أو الفسوق أو الكفر إذا صّح الّتعبري أن نسّميها بالد  
كفر , هل البقاء يف هذه البالد أوىل و أفضل مع نشر الّدعوة إىل اهللا تعاىل و بيان الّسنن و تطبيق الّسّنة و 

اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل و القتال مع أهل الّدين أفضل ؟  تعليم الّناس أمور الّدين هذا أفضل أم اهلجرة إىل
  أيّهما أفضل يعين ؟

هذا سؤال يتكّرر سواء كان متعّلقا بالعراق أو مبثيلتها سوريّة أو ليبيا أو حنو ذلك , أّوال يف سؤالك  الشيخ :
ا يبتدؤون الّسؤال بالّسالم ما ينبغي يعين حترير املقال فيه و قبل ذلك البّد يل من تنبيهك ألّن بعض إخوانن

عليكم , هذا االبتداء ال نعرفه يف الّسّنة ألّنك أنت جالس معنا فال فارقتنا حّىت تدخل علينا و تباشرنا 
بالّسالم كما هو الّسّنة فأنت معنا و فينا جالس و لذلك ال نعهد يف الّسّنة أّن أحد الّسلف من الّصحابة أو 

الّسالم أو غريه سؤاال قّدموا بني يدي الّسؤال الّسالم عليكم , أنا أقول لك  غريهم إذا سألوا الّرسول عليه
أيضا الّسالم عليكم لكن ليس هذا حمّله , و باملناسبة أقول اليوم و حنن ذاهبون إىل املسجد لصالة اجلمعة  

ول أعوذ باهللا من كّنا نسمع خطبة اجلمعة من املسجد احلرام و إذا باخلطيب الفاضل احملرتم يورد اآلية و يق
الّشيطان الّرجيم ّمث يذكر اآلية هذا أيضا من األخطاء املاشية سواء بني العلماء أو بني القرّاء إذا أراد أن 

(( فإذا قرأت القرآن فاستعذ يستشهد بآية ابتدأها باالستعاذة هم يظّنون أّن هذا من تطبيقهم لقوله تعاىل 

يظهر أمهّية الّدعوة اّليت حنن ندندن حوهلا و يف األمس القريب كّنا يف  هذه آية ال إشكال فيها و هنا باهللا ))
بعض االس يف الّسهرة و دندنّا حول حبث طويل خالصته أنّه جيب علينا أن نتلّقى تفسري القرآن على 

ن اآلن يأمر منهج الّسلف الّصاحل , القرآن يفّسر بالّسّنة و الّسّنة تفّسر بتطبيق الّسلف الّصاحل هلا , القرآ
باالستعاذة بني يدي الّتالوة ترى هل كان رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم كّلما نزع بآية و استدّل ا يف 
مناسبة ما ابتدأها باالستعاذة ؟ ال . إّمنا االستعاذة املأمور يف اآلية الّسابقة ا هي إذا جلست لتالوة القرآن 



بّد لك أيضا من الّتسمية لكن الّتسمية ليس ذلك دائما , إذا ابتدأت فالبّد لك من االستعاذة و قد يكون ال
الّسورة من أّوهلا و كانت غري سورة الّتوبة فتفتتح الّتالوة باالستعاذة و بالبسملة , أّما إذا بدأت القراءة من 

تورد آية فال تقول وسط الّسورة أو من آخرها فتبتدأ الّتالوة باالستعاذة فقط دون البسملة أّما إذا أردت أن 
أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم , كثري من املرشدين و الوّعاظ ليس خيطؤون هذا اخلطأ املخالف للّسّنة أي أن 
يستعيذوا باهللا بني يدي اآلية املستدل ا بل يضيفون إىل ذلك خطأ فاحشا جّدا و لكّنه احلمد هللا خطأ 

م ؟ قال اهللا عّز و جّل بعد أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم . هذا  لفظّي و ليس خطأ قلبّيا , ماذا يقول أحده
ما قال هكذا .  (( و أمر بالمعروف و انه عن المنكر ))كذب اهللا قال أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم 

غفلة قال اهللا بعد أو يقول اهللا أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم و جييب اآلية هذا كذب على اهللا . كّل هذا 
عن هدي الّرسول عليه الّسالم و عن سّنته . أعود بعد هذه الّتوطئة و لو أّا طالت شيئا قليال ولكنها يعين 
ال ختلو من فائدة ينبغي ذكرها. سؤالك قلت يف بعضه حيتاج إىل حترير ألنّه كان مرتّددا بني رأيني أيهاجر أم 

شر الّسّنة و يدعو إليها إىل آخره أنا أقول إذا كان يقيم حيث هو يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر و ين
هناك حرّيّة دينّية كما يقولون اليوم و هو يستطيع أن يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر و أن ينشر الّسّنة 
دون أن توضع العراقيل يف طريقه بل و دون أن يسجن و يعّذب و حيال بينه و ما كان يف صدده من األمر 

ّنهي عن املنكر بينما يف بلد آخر يستطيع أن يقوم بذلك حينئذ حنن نقول جيب عليه اهلجرة , باملعروف و ال
أّما إن كان هناك حّريّة كاملة و يستطيع أن يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر و أن يدعو إىل الّسّنة و أن 

ذار أن يسبق إىل ذهن أحد حيارب البدعة و لو بلسانه على األقّل فنقول له األقربون أوىل باملعروف و ح
احلاضرين أّا آية ألّن كثريا من النّاس يتوّمهون حينما يقولون هذه الكلمة األقربون أوىل باملعروف أّا آية و 
ليست بآية لكن معىن هذه اجلملة معىن صحيح . فأنت بلدك و أهل بلدك أحّق بنصحك و إىل علمك إذا  

  العراق كذلك ؟ كنت مستطيعا إىل ذلك لكن هل األمر يف
  ال يا شيخ . السائل :
فإذا هنا جيب اهلجرة . وإذا كان ينبغي عليك أن ال تطرح الّسؤال حيتمل هكذا و هكذا لكن كان  الشيخ :

من طرح هذا الّسؤال فائدة للحاضرين ألنّه اضطّرنا أن نقول إن كان كذا فاجلواب كذا , و إن كان كذا 
كبت هو املصيطر سواء يف العراق أو يف سوريّة أو يف ليبيا أو رّمبا يف بالد فاجلواب كذا فاّلذي نعلمه أّن ال

  أخرى نعرفها أو ال نعرفها , نذكرها أو ال نذكرها
  احلليب : شيخنا ميكن يف ليبيا يعلنوا اخلالفة اإلسالمّية .

  اهللا أكرب . الشيخ :
  احلليب : تعليق يسري على هذه الّدولة الفاطمّية الثّانية .



  أبو عبد اهللا فاآلن آن وقت الّصالة فنستأذن . يخ :الش
  أبو عبد اهللا : حياك اهللا يا شيخ .

  وننصرف وجزاك اهللا خريا ومبارك عليكم مجيعا إن شاء اهللا اهللا حيفظم . الشيخ :
  أبو ليلى : جزاك اهللا خريا يا شيخنا .


